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Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staż 

 

dotyczy realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ 

na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

 

§ 1. Informacje ogólne 

 

1. W ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy” przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na  

staże zawodowe Uczestników/czek Projektu w ramach okresu realizacji projektu. 

2. Zwrot kosztów dojazdu następuje w oparciu o przedłożone do wglądu bilety 

miesięczne, kwartalne lub jednorazowe na przejazd środkami komunikacji publicznej, 

za okresy lub dni uczestnictwa w stażu - zgodnie z listą obecności. 

3. Dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów dojazdu środkiem transportu własnym lub 

będącym własnością domownika. 

4. Refundacja kosztów dojazdu samochodem prywatnym nie może przekraczać kwoty 

odpowiadającej kosztom przejazdu najtańszym środkiem komunikacji obsługiwanym 

przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej na trasie 

o takiej samej długości. 

 

§ 2. Procedura wypłaty środków 

 

1. Podstawą dokonania refundacji będzie złożenie wniosku o zwrot kosztów wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

2. Refundacja kosztów dojazdu może być dokonana za cały okres stażu (tj. 90 dni) lub za 

każdy miesiąc oddzielnie (tj. za każde 30 dni kalendarzowe stażu). 

3. Uczestnik/czka Projektu przedstawia oświadczenie wraz z załącznikami w terminie do 

10 dni roboczych licząc od dnia zakończenia danego okresu lub maksymalnie do 10 

dni roboczych licząc od dnia zakończenia stażu w przypadku refundacji za cały okres 

stażu. 

4. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na staż niezbędne jest załączenie przez 

Uczestnika/kę Projektu wszystkich wykorzystanych na dojazdy biletów w trakcie 

trwania stażu lub oświadczenia o zwrocie kosztów za dojazd samochodem osobowym. 
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5. Bilety należy dołączyć w oryginale. W przypadku ksera oryginały należy okazać do 

wglądu. Bilety komunikacji publicznej muszą być czytelne. W przypadku znacznego 

stopnia ich uszkodzenia Organizator może odmówić refundacji. 

6. Zwrot kosztów nie obejmuje przejazdów taksówką oraz dopłat za opłatę u konduktora. 

7. W przypadku refundacji kosztów dojazdu własnym środkiem transportu zwrot 

dokonywany będzie po złożeniu oświadczenia o wykorzystywaniu własnego pojazdu 

wraz z kopią dowodu rejestracyjnego, dowodu opłacenia ubezpieczenia OC pojazdu 

oraz prawa jazdy wnioskodawcy. 

8. W przypadku, gdy jednym samochodem podróżuje więcej niż jedna osoba, to koszt 

dojazdu zwrócony zostanie jedynie właścicielowi/ce pojazdu. 

9. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji, Biuro Projektu zatwierdza 

wypłatę środków i dokonuje wypłaty w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od 

daty zatwierdzenia. 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania refundacji, w sytuacji gdy nie 

posiada środków finansowych na koncie projektu unijnego. W takim przypadku zwrot 

kosztów zostanie niezwłocznie dokonany w momencie otrzymania środków od 

Instytucji Pośredniczącej. 

11. Organizator ma prawo sprawdzić wiarygodność danych przedstawionych przez 

Uczestników/czki Projektu, prosząc o stosowne dokumenty lub weryfikując dane 

w odpowiednich instytucjach. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik/czka Projektu, ubiegający/ca się o zwrot kosztów dojazdu, jest 

zobowiązany/a do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator, 

w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2017 roku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku konieczności 

dostosowania do wytycznych wynikających z realizacji Projektu. 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu 

2. Wzór oświadczenia właściciela pojazdu 

 

 

Podpisano: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

 
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………….... 

przedkładam dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów za dojazd na staż za następujący okres: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

organizowany w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”.  

 

Zwrot kosztów dotyczy przejazdu na trasie: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

i obejmuje (zaznaczyć właściwe): 

 

  refundację kosztu biletów jednorazowych 

 

ilość przejazdów x cena biletu = …………………………………… 

 

  refundację kosztu biletów miesięcznych / kwartalnych  

 

ilość okresów x cena biletu = …………………………………… 

 

  refundację kosztu przejazdu samochodem osobowym 

 
Wyliczenie: ilość przejazdów x nie więcej niż cena biletu komunikacji zbiorowej  

na danej trasie = …………………………….. 

 

Łączna kwota do refundacji: ………………………. 

 

Proszę o przelew środków na mój rachunek bankowy podany w umowie trójstronnej na 

organizację stażu zawodowego. 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. 

 

 

……………………………          ………………………….............. 

Miejscowość, data Podpis Uczestnika/czki Projektu  

 

 

 

 



 
 

 

OŚWIADCZENIE 

zwrot kosztów za dojazd samochodem prywatnym 

 

Ja, ……………………………………………………………………., niniejszym 

oświadczam, że dojeżdżałem/am na miejsce odbywania się stażu w następującym/ch 

terminie/ach (podać daty lub okresy): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

organizowanego w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”, prywatnym samochodem marki  

 

………………………… o numerze rejestracyjnym ………………………………………………..  

 

i pojemności silnika ………… .  

 

Proszę o zwrot poniesionych kosztów w wysokości nie większej niż cena biletów komunikacji 

zbiorowej na trasie dojazdu zgodnie ze złożonym wnioskiem 

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. 

 

Załączniki: 

o kserokopia prawa jazdy 

o kserokopia dowodu rejestracyjnego 

o kserokopia opłaconej polisy OC 

 

 

 

 

 

 

……………………………          ………………………….............. 

Miejscowość, data Podpis Uczestnika/czki Projektu  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI WNIOSKU 

 

Tychy, dnia ………………… 
 

 

Dotyczy uczestnika projektu:        ………………………………………….. 

 

Za okres:                                        ………………………………………….. 

 

Nazwa, adres pracodawcy:            ………………………………………….. 

                

                                                       ………………………………………….. 

 

 

 

Wnioskowana kwota:                    ………………………………………….. 

 

Kwota zatwierdzona do wypłaty:  ………………………………………….. 

 

Uwagi:                                           ………………………………………….. 

 

 

 

 

…………………………. ……………………… 

Zweryfikował Zatwierdził 

(data, podpis) (data, podpis) 

 

 

 


